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ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма передбачає підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів за очно-заочною формою і розрахована на 4 тижні (144 години).

Теоретична частина складається з 56 годин, практична -  48 годин, 
самостійна робота - 40 годин.

Програма передбачає вивчення наступних розділів:
■ стоматологічні захворювання;
■ невідкладна медична допомога;
■ інфектологія;
■ військово-медична підготовка;
■ основи медичної інформатики.

Розглядаються актуальні питання стоматологічних захворювань, 
проводиться ознайомлення з новими методами діагностики, лікування та 
профілактики.

Основну увагу при вдосконаленні медсестер стоматологічних кабінетів 
потрібно приділяти особливостям догляду за хворими з конкретною 
патологією. Під час проведення теоретичних, практичних занять 
рекомендовано широко використовувати активні методи навчання: проблемний 
метод, ситуаційні задачі, метод “круглого столу” та “снігової лавини”, ділові 
ігри.

По завершенні навчання складається екзамен у формі тестового 
контролю.

Навчання здійснюється за очно-заочною формою, яка складається з двох 
частин: очна форма проводиться на базі навчального закладу з повним відривом 
від виробництва, включаючи лекції та практичні заняття; форма заочного 
навчання передбачає самостійне вивчення наукової фахової літератури та 
нормативно-правової документації, виконання контрольних завдань і 
реферативних робіт слухачами курсів без відриву від виробництва.

Метою циклу “Медичних сестер стоматологічних кабінетів” є:

-  задоволення потреб медичної сестри в особистісному та професійному 
зростанні, а також забезпечення потреб регіону в кваліфікованих кадрах 
високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і 
відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати в практику 
новітні технології, сприяти подальшому реформуванню медичної галузі;

-  удосконалення підготовки фахівців, які володіють значним обсягом 
теоретичних знань та пракгичних навичок у внутрішній медицині, 
долікарській медичній допомозі, знають методи і форми роботи 
медсестри стоматологічного кабінету;



-  одержання відомостей про основні принципи організації системи охорони 
здоров’я, нормативні акти та накази Міністерства охорони здоров’я 
України, нові методи діагностики та лікування основних захворювань, 
екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, України. 
Основними завданнями є:

-  оновлення та поглиблення знань у галузі медсестринства у стоматології 
на основі сучасних досягнень медичної науки;

-  аналіз робочої документації медичної сестри терапевтичного відділення;
-  ознайомлення з основними напрямками реформи охорони здоров’я.

В результаті проходження курсів удосконалення слухач повинен знати:

-  чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що 
регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;

-  права, обов’язки та відповідальність медсестри стаціонару;
-  організацію стоматологічної допомоги дорослому і дитячому населенню;
-  симптоматику поширених стоматологічних захворювань, принципи їх 

лікування;
-  послідовність дій лікаря-стоматолога;
-  особливості догляду за стоматологічними хворими та пораненими з 

ушкодженнями щелепно-лицевої ділянки;
-  призначення стоматологічного інструментарію та комплектування 

наборів за видами надання допомоги;
-  фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їхню 

сумісність, дозування, методику введення;
-  засоби індивідуального захисту від гострих вірусних захворювань та 

особливо небезпечних інфекцій;
-  санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в стоматологічному кабінеті
-  правила асептики і антисептики;
-  правила безпеки під час роботи зі стоматологічним обладнанням;
-  правила оформлення медичної документації; сучасну літературу за 

фахом.

Вміти:

-  брати участь у лікувально-діагностичному процесі. Виконувати 
призначення лікаря-стоматолога;

-  асистувати лікарю під час проведення стоматологічних операцій;
-  проводити санітарно-освітню роботу щодо профілактики захворювань та 

їхніх ускладнень;
-  комплектувати набори стоматологічного інструментарію, готувати 

зліпочний та пломбувальний матеріал;
-  проводити туалет порожнини рота та готувати хворого до проведення 

наркозу;
-  вести медичну документацію;



виконувати забір, зберігання і доставку матеріалу для лабораторних 
досліджень;
володіти прийомами реанімації;
надавати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, 
отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, 
відмороженнях, алергічних станах;



ЗАТВЕРДЖ УЮ  
Заступник директора 

навчальної роботи 
_____ І.А. МИРОНЧУК

X  2 3  ”  сО сї Ш / хі.

Тематичний план 

циклу удосконалення сестер медичних 

стоматологічних кабінетів

№
п/п

Назва навчальної 
дисципліни

Загальна
кількість

Лекції Практ.
робота

Самост.
робота

1. Стоматологічні
захворювання

106 42 34 30

2. Невідкладна медична 
допомога

16 8 4 4

3. Інфектологія 8 4 2 2

4. Основи медичної 
інформатики

6 4 2

5. Військово-медична
підготовка

8 2 4 2

Всього годин 144 56 48 40



ЗАТВЕРДЖ УЮ  
Заступник директора 
з і^авчальної роботи 

___І.А. МИРОНЧУК
З й ” 20/?р.

СТОМАТОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮ ВАННЯ

№
з/п Назва дисципліни, тема

Всього
год. Лекції Практичні

заняття

Самостійн
а

робота
/ 2 3 4 5 6
І. Предмет і задачі 

стоматології. Історія 
розвитку. Структура 
стоматологічної служби.

4 2 2

II. Анатомо-фізіологічна 
будова порожнини рота і 
зубів.

18 10 2 6

1 Череп, його відділи, 
кістки мозкового і 
лицевого відділу. Верхня 
щелепа, нижня щелепа, 
скронево- 
нижньощелеповий 
суглоб, піднебінна кістка.

4 2 2

2 Функціональна анатомія 
м’язів зубощелепного 
апарату. Будова язика, 
функції.

2 2

3 Кровопостачання та 
інервація зубощелепного 
апарату.

2 2

4 Будова та функції зубів 
різних груп. Зубні 
формули. Терміни 
прорізування зубів.

6 2 2 2

5 Прикус, види прикусів. 4 2 - 2



III Обладнання,
інструментарій, матеріали, 
які використовуються в 
різних стоматологічних 
відділеннях та кабінетах.

8 4 4

1 Класифікація інструментів, 
що застосовуються на 
терапевтичному, 
ортопедичному прийомі, їх 
застосування.

6 2 4

2 Класифікація і властивості 
матеріалів. Пломбувальні 
матеріали. Відбиткові 
маси. Гіпс, його 
властивості застосування.

2 2

IV. Принципи асептики, 
антисептики, методи 
дезінфекції і стерилізацї 
інструментів, білизни, 
матеріалів. Види 
контролю якості 
стерилізації.

6 2 2 2

V. Функціональні обов’язки 
м/с різних відділів. Етика 
і деонтологія в роботі 
медсестри в стоматології.

14 4 6 4

1 Функціональні обов’язки 
м/с терапевтичного, 
дитячого кабінету, 
пародонгологічного і 
фізіотерапевтичного к-тів. 
Обладнання та організація 
робочого місця м/с.

6 2 2 2

2 Обов’язки м/с хірургічного 
кабінету, кабінету 
ортопедичної стоматології. 
Обладнання, 
інструментарій.

8 2 4 2



Організація робочого 
місця.

VI. Основні захворювання 
зубів і порожнини рота.

44 14 14 16

1 Захворювання твердих 
тканин зубів некаріозного 
походження. Карієс, * *
причини,прояви, 
лікування, профілактика.

8 2 2 4

2 Захворювання пульпи. 
Методи діагностики і * 
лікування.

6 2 2 2

3 Захворювання періодонту. 
Методи діагностики і 
лікування.

4 2 2

4 Хвороби слизової 
оболонки порожнини рота 
(стоматити різної етіології) 
і пародонта (гінгівіт, 
пародонтит, пародонтоз)

8 2 2 4

5 Запальні процеси щелепно- 
лицевої ділянки

6 2 2 2

6 Травми і пухлини 
щелепно-лицевої ділянки. 
Онконастороженість.

6 2 2 2

7 Гігієна порожнини рота. 
Методи, засоби. Принципи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань.

6 2 2 2

VII. Невідкладні стани в 12 6 6 -



стоматології

1 Непритомність, колапс, 
шок.

4 2 2

2 Бронхіальна астма, 
епілепсія. Кровотечі. 
Клініка, диференціальна 
діагностика, невідкладна 
допомога.

4 2 2

3 Методика проведення проб 
на чутливість до 
анестатиків, антибіотиків. 
Оцінка результатів проб.

4 2 2

Всього 106 42 34 ЗО

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів 
професійної та практичної підготовки зуботехнічного профілю

Протокол від “з о ” 0 /^ р . № _ /

Голова циклової комісії



Тематика занять

№ з/п Назва теми Кількість
годин

І. Предмет і задачі стоматології. Історія розвитку. 
Структура стоматологічної служби.

Стоматологія, як медична дисципліна: її зміст, мета та 
завдання. Розділи стоматології. Короткий історичний огляд 
розвитку стоматології як окремої науки.

Організація стоматологічної служби.Структура 
лікувальних закладів.Основні нормативи та вимоги до 
організації стоматологічного кабінетуОрганізація 
стоматологічної допомоги міському та сільському 
населенню. Страхова медицина.

2

II. Анатомо-фізіологічна будова порожнини рота і зубів.

Кістки мозкового черепа: лобова, решітчаста, клиноподібна 
потилична, скронева, тім’яна, їх топографія і будова. 
Кістки лицевого черепа.

Верхня щелепа. Поверхні тіла, їхній 
рельєф.Верхньощелепна пазуха.

Відростки: лобовий, виличний, піднебінний, комірковий.

Нижня щелепа. Тіло нижньої щелепи. Гілки. Підборідний 
виступ, підборідні горбики, підборідні отвори, коса лінія, 
верхня і нижня підборідна ость, щелепнопід’язикова 
борозна.

Скронево-нижньощелепний суглоб: форма, особливості 
будови, рухи в ньому.

Піднебінна кістка: горизонтальна пластинка —  малі піднебінні 
отвори, задня носова ость; перпендикулярна пластинка: 
верхньощелепна і носова поверхні, клино-піднебінна вирізка, 
пірамідний відросток.

Жувальні м ’язи голови, їх початок, прикріплення, функції: 
жувальний м’яз, скроневий м ’яз, гірисередній

18



крилоподібний м ’яз, бічний крилоподібний м ’яз. Мімічні 
м ’язи, особливості їх розташування і прикріплення.

Язик: частини, поверхні, язикові сосочки, язиковий 
мигдалик, сліпий отвір, вуздечка язика, м ’язи язика (власні 
та скелетні), функції язика. Кровопостачання та іннервація 
язика.

Артерії. Загальна сонна артерія, її топографія. Зовнішня сонна 
артерія та її гілки, які беруть участь у кровопостачанні 
зубощелепної системи. Язикова артерія, лицева артерія, 
поверхнева скронева артерія, верхньощелепна артерія, їхні 
гілки, ділянки кровопостачання.

Вени. Внутрішня яремна вена, її топографія, позачерепні 
притоки (занижньощелепна вена, лицева вена, язикова вена, 
крилоподібне сплетення).

Трійчастий нерв (V пара), його чутливий та руховий 
корінці. Трійчастий вузол, три гілки. Топографія гілок 
трійчастого нерва, ділянки іннервації.

Лицевий нерв (VII пара), його топографія, склад волокон, 
гілки і ділянки іннервації.

Язикоглотковий нерв (IX пара), склад його волокон, 
топографія, гілки, ділянки іннервації.

Під’язиковий нерв (XII пара), топографія, ділянка 
іннервації.

Анатомічна будова зуба.

Частини зуба: коронка, корінь, шийка. Порожнина зуба, 
канал кореня зуба. Тканини зуба: дентин, емаль, цемент, 
пульпа.

Періодонт, його будова, функції. Пародонт. Функціональні 
групи зубів.

Молочні та постійні зуби. Зубна формула постійних та 
молочних зубів.

Терміни прорізування молочних та постійних зубів. 
Особливості молочних зубів. Визначення поняття прикусу. 
Види прикусу (фізіологічний, патологічний) та



характеристика їх.

III. Обладнання, інструментарій, матеріали, які 
використовуються в різних стоматологічних відділеннях 
та кабінетах.

Стоматологічне обладнання, інструментарій, лікарські 
засоби, перев’язувальні матеріали для різних видів 
стоматологічної допомоги. Класифікація інструментів, що 
застосовуються на терапевтичному, ортопедичному 
прийомі, їх застосування. Оглядовий інструментарій. 
Інструменти для проведення різних маніпуляцій. 
Хірургічний інструментарій (щипці для видалення зубів, 
елеватори, їх призначення). Класифікація і властивості 
стоматологічних матеріалів (основних і допоміжних). 
Пломбувальні матеріали, класифікація, застосування. 
Відбиткові маси, призначення. Гіпс, його властивості і 
застосування.

8

IV. Принципи асептики, антисептики, методи дезінфекції і 
стерилізації інструментів, білизни, матеріалів. Види 
контролю якості стерилізації.

Організація та забезпечення дезінфекційно 
стерилізаційного режиму в стоматологічній практиці : 
дезінфекція виробів медичного призначення (фізичний і 
хімічний метод). Передстерилізаційне очищення. 
Стерилізація ( кип’ятінням, сухим нагрітим повітрям, 
парою під тиском в автоклаві, ультразвуком). Обробка 
індивідуальних стоматологічних наборів. Дезінфекція 
стоматологічних наконечників. Контроль якості 
передстерилізаційного очищення та стерилізації 
інструментів. Стерилізація перев’язочного, шовного 
матеріалу та операційної білизни. Заповнення облікових 
форм для стерилізації стоматологічного інструментарію в 
автоклаві і сухожаровій шафі. Правила асептики і 
антисептики. Гігієнічна та хірургічна обробка рук 
медичного персоналу.

6

V. Функціональні обов’язки м/с різних відділів. Етика і 
деонтологія в роботі медсестри в стоматології.

Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри

14



кабінету терапевтичної стоматології; основні принципи 
медичної етики та деонтології в стоматології. Медична 
документація. Інструментарій для обстеження та лікування 
стоматологічних хворих, їх комплектування. Пломбувальні 
матеріали та методика їх приготування для роботи. Правила 
гігієни порожнини рота. Обробка обладнання та 
стерилізація стоматологічного інструментарію.Основні 
обов’язки та професійні дії медичної сестри кабінету 
хірургічної стоматології: Інструменти для видалення зубів. 
Методи і засоби асептики і антисептики. Правила роботи в 
операційній. Підготовка перев’язувального матеріалу, 
операційної білизни, хірургічного інструментарію, робочого 
місця хірурга . Обробка рук хірурга та операційного поля 
різними методами. Підготовка пацієнта до планового та 
невідкладного хірургічного втручання. Виписування 
рецептів на лікарські медикаменти.Основні обов’язки та 
професійні дії медичної сестри кабінету ортопедичної 
стоматології: правила техніки безпеки на робочому місці.

VI. Основні захворювання зубів і порожнини рота.

Некаріозні ураження твердих тканин зуба: клиноподібний 
дефект, ендемічний флюороз, травматичні ушкодження. 
Класифікація, етіологія, патогенез, клінічна картина, 
діагностика, основні принципи профілактики і лікування.

Карієс зубів (С). Етіологія і поширення. Класифікація 
карієсу зубів. Клінічна картина, діагностика і основні 
принципи лікування при різних формах каріозної хвороби. 
Особливості перебігу карієсу в дітей, лікування. Методи 
профілактики каріозної хвороби.

Захворювання пульпи. Основні причини запалення 
пульпи. Класифікація пульпіту. Гострий пульпіт, клінічна 
картина, діагностика. Гострий гнійний пульпіт, клінічна 
картина, діагностика. Хронічний фіброзний пульпіт, клінічна 
картина, діагностика. Хронічний гангренозний пульпіт, 
клінічна картина, діагностика. Методи лікування при різних 
видах пульпіту. Долікарська допомога. Ускладнення 
пульпіту.

Захворювання періодонта. Основні причини запалення 
періодонта. Класифікація періодонтиту. Гострий

44



періодонтит, клінічна картина, діагностика. Хронічний 
фіброзний періодонтит, клінічна картина, діагностика. 
Хронічний гранулюючий періодонтит, діагностика, 
лікування. Хронічний гранульоматозний періодонтит, 
клінічна картина, діагностика. Основні принципи лікування 
при гострому та хронічному періодонтиті. Загострення 
хронічного періодонтиту. Поняття про кореневі кисти.

Будова і функції слизової оболонки порожнини рота. 
Гінгівіт, клінічна картина, принципи лікування, 
профілактика. Стоматит, клінічна картина, принципи 
лікування, профілактика. Хейліт, клінічна картина, 
принципи лікування, профілактика. Захворювання слизової 
оболонки порожнини рота, спричинені протезами.

Періостит щелеп, клінічна картина, діагностика, 
лікування. Остемієліт, класифікація і форми, клінічна 
картина, діагностика, основні принципи лікування. 
Перикоронарит, етіологія, клінічна картина, діагностика, 
лікування. Флегмони, клінічна картина, діагностика, 
лікування.

Переломи і поранення щелепно-лицевої ділянки, 
класифікація, клінічна картина, перша медична допомога.

Пухлини щелепно-лицевої ділянки, класифікація, 
лікувальна допомога онкологічним хворим. Онкологічна 
настороженість.

Профілактика стоматологічних захворювань, основні 
принципи. Засоби і методи індивідуальної гігієни 
порожнини рота. Догляд за зубами, протезами, 
ортодонтичними апаратами.

VII. Невідкладні стани в стоматології

Асфіксія -  клініка, диференційна діагностика, лікування. 
Непритомність -  причини, клініка, диференційна 
діагностика, лікування.
Набряк Квінке -  причини, клініка, диференційна 
діагностика, лікування.
Колапс -  причини, клініка, диференційна діагностика, 
лікування.
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Гіпертонічний криз - -  причини, клініка, диференційна 
діагностика, лікування.
Напад бронхіальної астми -  клініка, диференційна 
діагностика, лікування, профілактика.
Напад стенокардії -причини, клініка, диференційна 
діагностика, лікування
Епілепсія -  клініка, диференційна діагностика, лікування, 
профілактика.
Геморагічний шок -  причини, клініка, диференційна 
діагностика, лікування.
Анафілактичний ш ок- диференційна діагностика, форми 
анафілактичного шоку, схема невідкладної допомоги при 
анафілактичному шоці.

Всього годин 106



ЗАТВЕРДЖ УЮ  
Заступник директора 

і/авчальної роботи 
І.А. МИРОНЧУК  

20/7 р.

НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОЕА

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна практика 
під керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1. Основні принципи реанімаційних 
заходів при порушенні дихання та 
кровообігу.

4 2 2 -

2. Травми. Травматичний шок. 
Політравма, комбінована травма.

4 2 2 -

3. Гостра судинна недостатність

Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

4 2 - 2

4. Загальні принципи надання 
невідкладної допомоги при 
гострих отруєннях, укусах тварин 
та комах.

2 - - 2

5. Організація та порядок надання 
медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні 
збройних конфліктів.

2 2 - -

ВСЬОГО 16 8 4 4

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки хірургічного профілю.

Протокол № 'Ґ  від

Голова циклової к о м і С . М . Х о м а



Теми лекційних занять

1. Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного 
стану постраждалого.

Характеристика термінальних станів. Основні принципи 
реанімаційних заходів при порушенні дихання та кровообігу.

Надання домедичної допомоги постраждалим від зовнішніх 
факторів навколишнього середовища (термічна та холодова травма, 
утоплення, удушення, електротравма).

2

2. Травми. Відкриті та закриті пошкодження. Вогнепальна рана.

Мінно-вибухові та осколкові ушкодження.

Черепно-мозкова травма. Травми грудної клітки (пневмоторакс). Травма 
хребта. Травматичний шок. Шкала Глазго. Політравма, комбінована 
травма.

Ознаки відкритих і закритих переломів. Краш -  синдром. 
Алгоритм невідкладної допомоги.

Синдром «гострого живота». Алгоритм невідкладної медичної 
допомоги.

2

3. Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. 
Стенокардія. Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та атипові 
форми.

Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі 
порушення мозкового кровообігу.

Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
коми). Алгоритм надання невідкладної допомоги.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці.

2

4. Організація та порядок надання медичної допомоги цивільному 
населенню та військовим в зоні збройних конфліктів.

Початковий алгоритм дій при наданні невідкладної допомоги в 
зоні вогневого контакту (ТССС -  Тасіісаі СотЬаІ Сазиаііу Саге).

Ураження бойовими отруйними речовинами. Заходи колективної 
та індивідуальної безпеки при наданні домедичної допомоги.

2
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Теми практичних занять

1.

Основні принципи реанімаційних заходів при порушенні дихання 
та кровообігу у дорослих (ланцюг виживання) на догоспітальному етапі.

Алгоритм базової серцево-легеневої реанімації (ВЬ8).

Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим 
та хворим на догоспітальному етапі.

Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого.

2

2.

Гостра кровотеча. Невідкладна допомога при зовнішній та 
внутрішній кровотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі. Правила 
накладання кровоспинного джгута (джгут САТ Тигпіциеі, джгут 
Есмарха).

Принципи медичного сортування при масових ураженнях 
(8ТАКТ).

Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.

Транспортна іммобілізація.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1. Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
коми).

2

2.

Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих 
отруєннях, укусах тварин та комах.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при укусах.

2

Всього 4



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

у  / з  навчальної роботи 
Щ іп  І.А. МИРОНЧУК

” Д Г  20 //р .

ІНФЕКТОЛОГІЯ

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Загаль
-ний

обсяг

Лекці
ї

Навчал
ьна

практи
ка

Самос
тійна
робот

а

1.

Епідеміологічний процес, його ланки. 
Поняття про джерело інфекції, їх 
значення, механізми зараження. 
Кишкові інфекції.

4 2 - 2

2. Інфекції дихальних шляхів. 2 2 - -

3.
Кров’яні інфекції із парентеральним та 
трансмісивним механізмом передачі. 
Інфекції зовнішніх покривів.

2 - 2 -

Всього 8 4 2 2

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів 
професійної та практичної підготовки педіатричного профілю

Протокол від "̂ 2 і ” 20У-£р. № /

Голова циклової комісії



Теми лекційних занять

1.

Епідеміологічний процес, його ланки. Поняття про джерело 2 
інфекції, їх значення, механізми зараження. Епідеміологічна ситуація в 
Україні, регіоні. Значення чинників передачі у поширенні інфекції. 
Класифікація інфекційних захворювань. Основи профілактики 
інфекційних хвороб. Протиепідемічний режим в осередку (заключна й 
осередкова дезінфекція).

Кишкові інфекції. Класифікація кишкових інфекцій (бактеріальні, 
вірусні). Основні симптоми інтоксикації, зневоднення, знесолення, 
нейротоксикозу. Діагностика. Лікування. Профілактика. Медсестринський 
процес при кишкових інфекціях.

Гострі кишкові (бактеріальні) інфекції. Черевний тиф. Шигельоз. 
Сальмонельоз. Холера. Харчові токсикоінфекції (ботулізм). Холера.

Етіологія. Збудники, їх властивості. Епідеміологія. Клініка. Основні 
симптоми. Ускладнення. Методи специфічної лабораторної діагностики 
черевного тифу в ранньому періоді (гемокультура), бактеріологічні 
дослідження (копро-, уринокультура). Особливості гемограми хворих на 
кишкові інфекції.

Ботулізм. Етіологія. Епідеміологія. Ранні симптоми порушення зору, 
бульбарні розлади, ураження ЦНС. Значення своєчасної госпіталізації. 
Ускладнення. Принципи серотерапії.

Холера. Характеристика холери як особливо небезпечної хвороби. 
Етіологія. Роль вібріона Ель-Тор в етіології сучасної холери. 
Епідеміологія. Клінічний перебіг різних форм холери, їх основні 
симптоми. Дії медсестри під час виявлення хворого на холеру. Екстрена 
профілактика холери. Принципи лікування.

Гострі кишкові інфекції вірусної етіології: рота-, норо-, 
ентеровірусні. Вірусні гепатити А і Е. Поліомієліт.

Етіологія. Епідеміологія. Основні симптоми вірусних діарей, 
діагностика.

Характеристика вірусних гепатитів. Жовтяничні та безжовтяничні 
форми гепатитів. Симптоми переджовтяничного періоду і в розпалі 
хвороби. Прогноз. Наслідки.

Клінічні форми поліомієліту (інапарантні, абортивні, паралітичні). 
Основні симптоми, діагностика, значення профілактичних щеплень у 
профілактиці хвороби. Медсестринський процес при таких 
захворюваннях.



2.

Інфекції дихальних шляхів. Грип. ГРВІ. Етіологія. Герпетичні 
вірусні інфекції. Епідеміологія. Сучасний стан питання про виникнення 
епідемій і пандемій. Клінічні симптоми. Ускладнення. Лабораторна 
діагностика (серологічні методи діагностики -  ІФА). Експрес-діагностика 
(імунохроматографічний метод). Принципи лікування. Показання до 
госпіталізації. Профілактичні заходи у вогнищі. Вакцинація. 
Медсестринський процес при інфекціях дихальних шляхів.

Дифтерія. Гострі тонзиліти (ангіни).Менінгококова інфекція.

Етіологія. Епідеміологія. Класифікація клінічних форм. Основні 
клінічні симптоми. Ускладнення. Сучасні методи діагностики. 
Профілактика і протиепідемічні заходи.
Медсестринський процес при інфекціях дихальних шляхів.

2

Всього 4

Теми практичних занять

1.

Кров’яні інфекції із парентеральним та трансмісивним механізмом 
передачі. Вірусні гепатити В, С, О. ВІЛ-інфекція (СНІД). Основи етіології, 
епідеміології. Характеристика всіх можливих шляхів передачі збудника 
(парентеральний, артифіціальний, статевий тощо). Інкубаційний період. 
Клінічні прояви різних періодів хвороби. Особливості перебігу. 
Ускладнення. Прогноз. Наслідки. Серологічні методи дослідження і 
маркери гепатитів. Принципи лікування. Диспансерне спостереження за 
реконвалесцентами. Профілактика. Медсестринський процес при 
захворюваннях із трансмісивним механізмом передачі збудника інфекції.

Захворювання, спричинені найпростішими: малярія, лейшманіози.

Спірохетози: хвороба Лайма, епідемічний поворотний тиф.
Етіологія, епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Діагностика. 
Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика.
Рикетсіози: епідемічний висипний тиф, хвороба Бріла. Хламідіози.

Етіологія, епідеміологія. Основні клінічні симптоми. Діагностика. 
Профілактика.
Арбовірусні захворювання: арбовірусні енцефаліти, кліщовий енцефаліт. 

Етіологія. Епідеміологія. Клінічні симптоми. Діагностика. Профілактика.
Хвороба Ебола. Етіологія. Е підем іологія . О сновні клін ічн і симптоми. 
Діагностика. Профілактика.
Особливо небезпечні хвороби (чума, туляремія, сибірка)._________________



Характеристика захворювань. Етіологія. Епідеміологія. Клініка. 
Ускладнення. Наслідки захворювання. Лабораторна діагностика.
1 Лікування. Профілактичні та дезінфекційні заходи у вогнищі інфекції. 
І Медсестринський процес при кров’яних інфекціях.

/ігфекціїзовнішніх покривів. Бешиха. Сказ. Правець.
Етіологія. Епідеміологія. Клінічні симптоми. Діагностика. Лікування. 
Профілактичні заходи. Медсестринський процес при інфекціях зовнішніх 
покривів.

Всього

Теми самостійної роботи

1.

Актуальні питання профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій

Внутрішньо-лікарняні інфекції та їх актуальність на сучасному етапі. 
Способи передачі інфекції. Профілактичні заходи, спрямовані на 
попередження виникнення внутрішньо-лікарняні інфекцій.
Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики при виконанні 
професійних обов’язків.

2

Всього 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

з навчальної роботи 
І.А. МИРОНЧУК

23 ” 20/7р.

ОСНОВИ М ЕДИЧНОЇ ІНФОРМ АТИКИ

№
п/п

Назва теми Загальна
кількість

Навчаль
на

практика

Самостій
на робота

1. Використання сучасної 
комп'ютерної техніки для 
діагностики захворювань в 
лікувально-профілактичних 
установах

2 2

2. Використання сучасної 
комп'ютерної техніки для лікування 
захворювань та статистичної роботи 
в лікувально-профілактичних 
установах.

4 2 2

Всього 6 4 2

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів науково- 
природничої підготовки.

Протокол від ‘Ж?” <сиг/г/гми_ 2 0 ^ р . № /

Голова циклової комісії Т. А. Солоденко



Теми лекційних занять

№

з/п
Назва теми, короткий зміст

К-сть

годин

1. Використання сучасної комп’ютерної техніки для 
діагностики захворювань в лікувально-профілактичних  
установах
Концепція інформатизації охорони здоров’я. МІС, їх 
класифікація та структура. Автоматизовані системи діагностики 
захворювань та прогнозування результатів їх лікування. 
Комп’ютерні діагностичні системи (КДС). Скринінгові 
комп’ютерні діагностичні системи. Експертні системи. Медичні 
приладо-комп’ютерні системи візуалізацїї (комп’ютерна 
томографія, ультразвукове дослідження, системи теплобачення 
тощо).

2

2. Використання сучасної комп’ютерної техніки для 
профілактики і лікування захворювань та статистичної 
роботи в лікувально-профілактичних установах
Медичні приладо-комп’ютерні системи (МПКС). Поняття про 
медичні приладо-комп’ютерні системи. Провідні галузі їх 
застосування. Комп’ютерно-моніторингові системи. Елементарні 
статистичні характеристики. Служби медичної статистики. Етапи 
розв’язування статистичної задачі.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1.

Використання сучасної комп’ютерної техніки для профілактики і 
лікування захворювань та статистичної роботи в лікувально- 
профілактичних установах

2

Всього 2



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 

/ / з навчальної роботи 
Л____ І.А. МИРОНЧУК
2 3 ” 2 0 /^ р .

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

№

з/п

Назва теми Всього Лекції Практичні
заняття

Самостійна
робота

І. Організація надання ПМ Д пораненим на 
полі бою. Способи відтягування 
поранених і їх  винесення з поля бою в 
укриття.

2 2

2. Організація надання долікарської 
допомоги пораненим і ураженим на 
МПБ та полку.

1 1

3. Заходи ПМ Д та долікарської допомоги 
при пораненнях та ураженнях. 
Тимчасова зупинка кровотеч. Контроль 
за накладанням джгута.

2 2

4. Травматичний шок. Іммобілізація 
уш кодж еної кінцівки з використанням 
сучасних та підручних засобів.

Вогнева підготовка.

3 1 2

Разом 8 2 4 2

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії викладачів 
професійної та практичної підготовки хірургічного профілю

Протокол від 2 0 /^ р . №-у^



Теми лекційних занять

1.

Організація надання долікарської допомоги пораненим і ураженим 
на МПБ та полку. Травматичний шок. Іммобілізація ушкодженої кінцівки 
з використанням сучасних та підручних засобів. 2

Всього 2

Теми практичних занять

1.
Організація надання ПМД пораненим на полі бою. Способи відтягування 
поранених і їх винесення з поля бою в укриття.

2

2.
Заходи ПМД та долікарської допомоги при пораненнях та 

ураженнях. Тимчасова зупинка кровотеч. Контроль за накладанням 
джгута.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

1. Вогнева підготовка.
2

Всього 2
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